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       У статті розглянуто основні теоретичні аспекти та сутність 

фразеологічної компетенції. Розвідка присвячена проблемі вивчення ФО 

здобувачами вищої педагогічної освіти. Особливу увагу також приділено 

теорії фразеології та ФО як джерелу народної культури, побуту, звичаїв, 

традицій, народної педагогіки тощо. 

        

        

              Акмеологічні підходи до навчання зумовлюють докорінні зміни в системі 

фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, пошук ефективних 

шляхів підвищення  якості освіти, а відтак формування відповідних 

компетентностей. Протягом навчання здобувачі вищої дошкільної та початкової 

освіти повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх 

особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на 

міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і 

міжпредметних компетенцій. Науковці по-різному трактують дефініції 

―компетенція‖,―компетентність‖.  Так, дослідник А. Богуш вважає, що термін 

―компетенція‖ доцільно вживати для характеристики навчання та виховання, а 

дефініцію ―компетентність‖ використовувати на позначення інтегрованої, 

комплексної характеристики особистості, яка вбирає в себе результати 

попереднього психічного розвитку.
1
 М.Пентилюк розглядає поняття 

―компетенцію‖ і ―компетентність‖ як співвідношення загального і конкретного, 

                                                           
1 Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / [Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін.] ; за ред. акад. 

А.М. Богуш. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. – 272 с. 
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обґрунтовуючи, що ―компетентність‖ може виявити людина, яка має конкретні 

знання в певній галузі
2
 . 

          Словник-довідник з української лінгводидактики подає такі трактування: 

компетенція – це суспільно визнаний рівень знань, умінь і навичок, ставлень 

у певній сфері діяльності людини
3
, а компетентність – це  інтегрована здатність 

особистості, набута в процесі навчання; необхідний комплекс знань, навичок та 

досвіду, що дозволяють ефективно здійснювати діяльність або певну функцію; 

містить знання, уміння і навички, досвід, цінності, ставлення, що можуть 

цілісно реалізуватися у процесі конкретної навчальної ситуації; очікувані й 

вимірювані досягнення, що підтверджують здатність (спроможність) 

виконувати певні дії самостійно після засвоєння програмового матеріалу 
4
. 

            Ю. Завалевський у структурі професійної педагогічної компетентності 

виокремлює п’ять  компонентів: проектувальний,  інформаційний, 

організаторський, комунікативний та аналітичний
5
.  Комунікативна 

компетентність є сукупність взаємопов’язаних і  взаємозалежних складників. 

Так, Ю. Федоренко виокремлює такі складники комунікативної 

компетентності: мовну, мовленнєву, лексичну, граматичну, фонетичну та 

соціокультурну
6
. Лексична компетентність полягає у наявності певного запасу 

слів у межах вікового періоду; адекватному використанні лексем; доречному 

вживанні образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. 
7
 Це 

визначення найбільш повно відображає сутність лексичної компетентності.  

        Вивчення наукової літератури з окресленої проблеми дає можливість 

стверджувати, що не усі дослідники виокремлюють фразеологічну 

                                                           
2 Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с. 
3 Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посіб.] /[М. Пентилюк та ін.] ; за заг. ред. проф. М. Пентилюк. – К. : 

Ленвіт,2015. – 319 с. 
 
4 Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посіб.] / [М. Пентилюк та ін.] ; за заг. ред. проф. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 

2015. – 319 с. 
5 Завалевський Ю. Становлення конкурентоспроможного педагога в сучасному навчальному закладі / Ю. Завалевський // Початкова 

школа. – 2012. – № 12. – С. 4–6. 
6 Федоренко Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування / Ю. Федоренко // Рідна школа. – 2002. – 
№ 1 (864).– С. 63–65. 
7 Ярема І.А. Зміст формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних 
спеціальностей / І.А. Ярема // Вісник Запорізького національного університету.Серія : Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 1 (17). – 

С. 197–203. 
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компетентність, розглядаючи знання фразеології і вміння їх доречно вживати в 

усному мовленні у межах лексичної компетенції.  

           Ми, поділяючи думку мовознавця М. М. Греб
8
, виокремлюємо 

фразеологічну компетентність, яку розглядаємо і як складник 

мовної компетентності і як компонент соціокультурної компетентності
9
, бо 

фразеологізми як етнокультурно марковані мовні знаки акумулюють 

культуру народу, особливості історії та  побуту, мудрість багатьох поколінь,  

історичні події і персоналії, міфологічні образи, художні персонажі, людські 

спостереження за навколишнім середовищем, особливості формування та 

перебігу психічних процесів, мистецтво, науку, флору і фауну, географічне 

розташування, поведінкові стереотипи тощо.  

           Доволі актуальним є питання вивчення фразеології, освоєння 

теоретичних аспектів ФО, методики навчання фразеологізмів здобувачами 

вищої педагогічної освіти для умілого використання знань у майбутній 

професійній діяльності.  

          Завдання розвідки – розглянути теоретичні аспекти фразеології, ФО як 

мовно-естетичний знак культури, а також проаналізувати необхідність 

вивчення фразеології для досягнення мети усіх освітніх галузей дошкільної та 

початкової освіти. 

          Вважаючи мову душею народу, дослідники душею мови справедливо 

визначають її фразеологію, адже фразеологічний склад є яскравим і своєрідним 

носієм національно-культурних особливостей мовної системи, оскільки 

фразеологія виступає тією сферою мовної діяльності, «де, з одного боку, в 

мовних фактах яскраво відбиваються етнопсихологічні особливості соціуму, а з 

другого, – чітко простежується вплив мови на формування його менталітету» 
10

. 

                                                           
8 Греб М. М. Лексична і фразеологічна компетентності як провідні детермінанти лінгводидактичної підготовки вчителів початкових класів / 
М. М. Греб // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., голов. ред. – О.М. Топузов].– К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 

17. – с. 91-102 (включений до таких наукометричних та реферативних баз даних: IndexCopernicus, PBN –  Polska Bibliografia Naukowa, 
Google Scholar, РІНЦ, Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
9 Кобилецька Л. В. Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової загальнокультурного розвитку молодших школярів // 

Людмила Кобилецька // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2016. – Вип. 31. – С.257 – 264.  
10 Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2007. – 262 с.  
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           На основі цього в мовознавстві (як і в культурології та філософії) 

сформувався та став загальновизнаним погляд на фразеологічний склад мови як 

на найбільш прозору підсистему мови для втілення лінгвальними засобами 

концептів «мови» етнокультури
11

 . У зв’язку з цим, слушною видається думка 

О.Селіванової, яка фразеологізми трактує як лінгвосеміотичні феномени, що 

формують «особливу підмову», одне з концентричних кіл мови, у якому в 

усталеній формі зберігаються і транслюються уявлення етносу про світ, 

культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та внутрішнього 

рефлексивного досвіду народу»
12

.   Польський дослідник Є.Бартмінський 

лексику і фразеологію вважає «привілейованою» основою мовної картини 

світу
13

. 

         Не існує єдиного визначення ФО. Нам відомі понад 20 дефініцій 

фразеологічної одиниці, але жодна з них не стала загальновизнаною. 

Р.П.Зорівчак зазначає, що фразеологізми – стійкі відтворювані сполуки слів, 

що мають своєрідні, специфічні структурні властивості, якими вони 

відрізняються від звичайних вільних синтаксичних конструкцій, а також від 

окремих слів, що їх вивчає лексикологія
14

.  

        Дослідники фразеології визнають фразеологічні одиниці якісно новими 

утвореннями, які трактуються на трьох рівнях мовної системи: 

морфологічному– як полілексичні утворення, синтаксичному – в більшій чи 

меншій мірі стійкими сполученнями, семантичному – в тій чи іншій мірі 

образними одиницями, які мають лише їм притаманні категоріальні ознаки, 

кількість їх знаходиться в межах від 1 до 17 (Ш. Баллі – 1, 

В. Л. Архангельський – 17). Однак, незважаючи на таку суттєву кількісну 

                                                           
11 Назаренко О. В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету: Автореф. дис. ...канд. філол. наук. / О.В.Назаренко.– 

Д., 2001. – 18 с. – С.1 

12 Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О. Селіванова. – К.-Черкаси: Брама, 

2004. – 376 с. – С.11.  

13 Bartmiński Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Wydanie trzecie / Jerzy Bartmiński .– Lublin: W-wo UMCS,2009. – 328 s. – С.12  

 
14 Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Л.: Вища школа, 1983. – С. 5. 
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різницю, якісні ознаки можна узагальнити до наступного: 

           Фразеологізм – це особливий складений лінгвістичний знак, його 

компоненти – специфічно вжиті словесні знаки; значення компонентів ФО 

фразеологічно пов’язані; компоненти ФО мають відносну самостійність; 

фразеологічні компоненти частково або повністю переосмислені. 

          У науковій літературі про обсяг фразеології мають місце два варіанти 

його тлумачення: широке і вузьке розуміння фразеології. Представники 

―вузького розуміння обсягу фразеології‖ об'єктом дослідження вважають лише 

ті звороти, що виконують у мові функцію номінації і у семантичному 

відношенні рівнозначна слову. Прихильники вузького витлумачення специфіки 

фразеологічної одиниці (Авксентьєв 1988
15

, Жуков 2000
16

, Мокієнко 2000
17

, 

Телія 1996
18

) прислів'я, приказки виносяться за межі фразеологічного фонду. 

Так, наприклад, Н.Амосова відмежовує від об'єкта фразеології  прислів'я і 

приказки зі структурою речення, оскільки, на її думку, вони є ―автономними, 

самодостатніми і за структурою, і за змістом‖, функціонують у ― синтаксично 

замкнутому вигляді‖.
19

 

        Отже, фразеологія у ―вузькому‖ смислі слова — це лише ідіоми, 

семантично нерозкладні  стійкі сполучення слів з повністю переосмисленим 

значенням компонентів частково мотивованого і немотивованого характеру 

(байдики бити, на руку ковінька, впадати в око).                                                    

         Семантична спаяність компонентів, відтворюваність в готовому вигляді, 

здатність до переосмислення і відтворення в якості словотвірної бази, 

багатозначність, можливість входити в синонімічні і антонімічні лексико-

                                                           
15 Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова: Фразеологія / Л. Г. Авксентьєв. - Х.: Вища школа, 1988. - 134 с. 

16 Жуков В. П. Предисловие о словаре пословиц и поговорок /В. П. Жуков // Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. - М.: 

Русский язык, 2000. - С. 9-17. 

17 Мокиенко В. М. Украинская фразеология (resp. паремиология) / В. М. Мокиенко // Slowo. Tekst. Czas IV. – Szczecin, 2000. – C.25-33. 

18 Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. - М.: Языки 

русской культуры, 1996. - 288с. 

19 Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н. Амосова. – М., 1993. –  С. 180. 
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фразеологічні ряди – ознаки, що зближують ФО і слово.                                                                                                                                

         Однак, варто відзначити, що фразеологізм і слово якісно відрізняються в 

структурному і семантичному відношеннях. Так, слова складаються із морфем, 

ФО – із слів. Слово є ціліснооформленою одиницею, ФО – утворення 

роздільнооформлене. Слово має своє лексичне значення, а ФО – фразеологічне. 

Слова мають пряме номінативне значення, а фразеологізми –  вторинно 

називають предмети, явища, реалії, тобто є одиницями вторинної номінації. 

          Широке розуміння фразеології, окрім ідіом, зараховує також фраземи та 

паремії.                                                                                                                      

           Фраземи — відтворювані словесні комплекси, утворені за схемою 

словосполучення, основні одиниці фразеоматики.
20

 Дуже важливо розмежувати 

фраземи і вільні сполучення слів. Так, компоненти фраземи семантично 

перетворені, деактуалізовані, так що семантично реалізується весь 

фразеологізм, а не його складові. Але, характер цього семантичного 

переосмислення в структурі фраземи (на відміну від ідіоми) сприймається як 

мотивований, неідіоматичний. Вільні сполучення слів виконують 

комунікативну функцію тільки в складі речення, є одиницями змінного 

контексту. Фраземи є одиницями постійного контексту. Багато категорій, які 

властиві словам як одиницям мови і як компонентам вільного сполучення, 

втрачаються при їх входженні у склад фразеологічного сполучення. Слова 

втрачають ―свою предметну співвіднесеність , не можуть виділятися як члени 

речення і не можуть співвідноситися з іншими членами речення, з 

якими співвідноситься ФО в цілому
21

.  Так, до фразем зараховуємо  такі 

сполучення: махнути рукою, стати на прю, спину гнути, понюхати пороху, 

шаблею погратися, розв’язувати руки, давати прикурити, завдавати чосу, 

заварити кашу, збитися з пантелику, перемивати кісточки.                                     

         Чеська фразеологічна школа у межах фразеології розглядає також звороти, 

                                                           
20 Жуков В. П. Русская фразеология: Учеб. пособие для филол. спец.вузов / В. П. Жуков. –  М., 1986.  – С.39.   

21Кунин А. В. Английская фразеологія / А. В. Кунин. –  М., 1994.  – С.141. 
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для яких характерна «чиста» номінативна функція, у значенні яких немає 

жодних конотативних елементів і називає квазіфраземи і квазіідіоми 

(kvázifrazémy a kváziidiómy).
22

                                                                                                  

          І третій розділ фразеології складають паремії, самостійні комунікативні 

одиниці, що функціонують у мові як відтворююче стійке речення (просте чи 

складне). У лексикографічних джерелах подано різні тлумачення терміна 

"паремія". Так, дослідниця О. Селіванова зазначає: "Ми використовуємо 

широкий зміст цього терміна як одиниці фразеологічного фонду мови через 

наявність численних і досі не розв’язаних питань, що стосуються розмежування 

і кваліфікації стійких словосполук, фразем, прислів’їв, приказок, етикетних 

сполук, крилатих висловів, складених термінів тощо.
23

 Ж. В. Колоїз, 

Н.М.Малюга, Н. М. Шарманова подають наступне визначення: паремія – це 

одиниця пареміології, що вирізняється афористичністю, усталеністю, 

відтворюваністю, переосмисленням чи буквальним узагальненим значенням, 

здебільшого, повчальним змістом, мовний знак, який передає специфічну 

інформацію про традиційні цінності та погляди, грунтовані на життєвому 

досвіді народу, позначає типову життєву ситуацію.
24

  Зважаючи на визначення, 

предметом вивчення фразеології є стійкі сполучення двох і більше слів, що 

створюють семантичну цілісність і відтворюються в процесі мовлення як готові 

словесні формули,  Л. Скрипник, наприклад, до фразеології  відносить 

прислів’я (згода будує, а незгода руйнує), приказки  як от: формули вітань 

(скільки літ, скільки зим), усталені формули припрошування, запрошення до 

столу, формули побажань, віншувань (від краю до краю усім добра бажаю), 

крилаті слова, складені терміни (атомна енергія) тощо
25

. Подібної думки 

                                                           
22 Čermák František. Frazeologie a idiomatika/ J. Filipec – F. Čermák: Česká lexikologie. Praha: Аcademia. – S. 166-236. 
23 Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К.: Брама, 2004. - 336с. 

24 Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія / Ж. В. Колоїз, Н.М.Малюга, Н. М. Шарманова; за ред. Ж. В. 

Колоїз. - Кривий Ріг: ТО "Центр-Принт", 2012. – С.16. 

25 Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник .- К. : Наукова думка, 1973.  
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дотримуються також дослідники: М.Алефіренко
26

, Ж.Колоїз
27

, Ф. Медведєв
28

, 

А. Назарян
29

, В.Ужченко
30

. Предикативність, синтаксична подільність, 

смислова інтонаційна завершеність в значній мірі відрізняють фразеологічні 

комунікативи від ідіом та фразем. Якщо порівняти паремію як одиницю 

фразеологію і речення як одиницю синтаксису, то вони мають багато спільного: 

надслівність, роздільнооформленість, предикативність тощо. Хоча і є багато 

відмінного: відтворюваність і стійкість семантики, складу і структури паремій, 

адже останні не утворюються в мові, а відтворюються в мові як  цілісні 

одиниці, і вживаються вони не до конкретної ситуації, а до певного типу 

ситуацій. Також їм властиві і інші факультативні ознаки: образність, 

ідіоматичність, непроникність (нездатність компонентів функціонувати 

дистантно). Також, прислів’я та приказки здатні вступати між собою в системні 

відношення (антонімія, синонімія, полісемія), їм 

притаманна також варіантність.                                                                                          

         Отже, "широке розуміння фразеології" (ідіоматика, фразеоматика, 

пареміологія) дає можливість широко і глибинно описати фразеологічний фонд 

кожної мови. У своїх попередніх розвідках ми зазначали, що знання 

фразеологізмів необхідне не лише для реалізації завдань освітньої галузі «Мови 

і літератури», а також для досягнення мети освітньої галузі 

«Суспільствознавство», завданням якої є виховання соціально-активної 

особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-

культурного середовища (Один у полі – не воїн; Одна ластівка весни не 

приносить; Людина без друзів – що дерево без коріння); «Природознавство», 

одним із завдань якої є засвоєння традицій народу у відносинах людини з 

                                                           
26 Алефиренко Н. Ф. Фразеология в системе современного русского языка / Н. Ф. Алефиренко. - Волгоград: Перемена, 1993. - 149с.  

27 Колоїз Ж. В. Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова: дис...канд.філол. наук / 

Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 1996. – 222 с. 

28 Медведєв Ф. П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо? / Ф. П. Медведєв. - Х.: Вища школа, 1982.- 232 с. 

29 Назарян А. Г. История развития французской фразеологии / А. Г. Назарян. - М.: Высш. школа, 1981. - 189 с. 

30 Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К.: Знання, 2007. - 494с. 
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природою (Природа одному мати, другому – мачуха; Хто полю годить, тому 

жито родить; Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає), «Здоров’я і 

фізична культура» (Здоров’я – дорожче багатства; Здоров’я за гроші не 

купиш; Недосипаєш – здоров’я втрачаєш; Рух – це здоров’я; В здоровому тілі – 

здоровий дух; Було б здоров’я, на все інше наживеш), «Технології» (Напр. Сім 

раз відмір, один раз відріж; Де тонко – там і рветься; Куди голка – туди 

нитка), «Мистецтво» (Напр. Мистецтво вічне, життя коротке).
31

Ми 

розглядаємо фразеологію і її складові (ідіоматику, фраземіку та пареміологію) 

як чинники загальнокультурного розвитку дошкільників та молодших 

школярів.                                                                                                                     

           Мовознавець Я. А. Баран зазначає, що фразеологія є фрагментом мовної 

картини світу, кожна фразеологічна одиниця виконує конкретні функції в описі 

реалій навколишнього світу.
32

 Внаслідок того, що ―фразеологічна картина світу 

є найбільш стабільною частиною мовної картини світу, вона дає уявлення про 

початкові моральні цінності людини, зумовлює національну специфіку 

етичного боку її життя‖.
33

                                                                             

           Фразеологічний фонд – це не тільки мовна, а ще і культурно-історична 

скарбниця кожного народу.
34

 Фразеологічні одиниці є найбільш релевантними 

для виявлення етнічної, культурної специфіки концептів, оскільки саме в них 

експліцитно відображені особливості пізнавального та емоційного досвіду того 

чи іншого етносу, специфіка бачення світу людиною. Таким чином, 

фразеологічні одиниці – це засоби мовної репрезентації концепту. Вони 

виконують окрім номінативної функції, функцію оцінки ідей, інтересів та 

занять представників конкретного мовного колективу. М. Алефіренко розглядає 

                                                           
31 Кобилецька Л. В. Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової загальнокультурного розвитку молодших школярів // 

Людмила Кобилецька // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2016. – Вип. 31. – С.257 – 264.  Кобилецька Л. В. 

Формування соціокультурної компетенції засобами української пареміології / Людмила Кобилецька // Актуальні проблеми педагогічної 
освіти: соціокультурний вимір:колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.282-294 
32 Баран Я. А. Фразеологія у системі мови: Автореферат дис..- К., 1999. – С. 12. 
33 Чорнобай С. Ідіоматична фразеологія та мовна картина світу (на матеріалі соматичних фразеологічних одиниць англійської, новогрецької 

та української мов) / С. Чорнобай // Семантика мови і тексту: Матеріали IX міжнарод. конф. – Івано-Франківськ, 2006. – С.291-293. 
34 Белозерова  Ф. М. Фразеологические единицы как носители национально-культурной информации // Семантические и стилистические 

преобразования в лексике и фразеологии современного английского языка. – М., 1987. – С.116. 
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фразеологічне значення й виділяє два типи концептів, які складають його суть: 

логічні та ономатопоетичні, тобто ті, що визначають прямі та переносні 

значення слів у складі фразеологічної одиниці.
35

 Слушно зауважує В. Ужченко 

про те, що концепт як багатовимірне культурно значуще соціопсихічне 

утворення в колективній свідомості певної мовної спільноти розсіяний у змісті 

лексичних одиниць, корпусі фразеології, пареміологічному фонді, у системі 

стійких порівнянь, що відбивають образи-еталони.
36

 Українська дослідниця 

О. Кононова справедливо вважає фразеологію «універсальним банком даних», 

який утримує в собі інформацію про навколишню дійсність певного етнічного 

хронотопу, про особливості виникнення у свідомості сучасника цієї дійсності 

(який творив її, пізнавав і відображав вербальними засобами) образів, що стали 

основою фразеологічної номінації 
37

. Адже, для того, щоб зрозуміти 

мотиваційний план, історико-культурні джерела стійкого вислову моя хата 

скраю, розкрити внутрішню форму фразеологізмів: вискочив, як козак з маку;на 

руку ковінька; дістати гарбуза; нам’яти чуба, необхідно знати національний 

контекст їх виникнення, характер способу життя, психічні особливості 

українців 
38

. Фразеологія характеризується значним ступенем національної 

маркованості, щодо вивчення різноетнічних мовних картин світу ефективним 

виступає «аналіз національно-специфічних фразем (типу укр. на рушник стати, 

гарбуза дістати, передати куті меду...) і специфіки мотивації (внутрішньої 

форми) фразеологізмів» 
39

, оскільки вони відображають відмінності між 

народами у площинах як духовної, так і матеріальної їхніх культур. Особливо 

                                                           
35 Алефиренко Н. Ф. Спорние проблеми семантики / Н. Ф. Алефиренко. – Волгоград, 1999. 
36 Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови. Навчальний посібник / В. Д. Ужченко, Д.В.Ужченко. – К.,2007. 
37 Кононова О. А. Отголоски мифов и суеверий древних германцев в современной немецкой фразеологии / О. А. Кононова // Проблемы 

идиоэтнической фразеологии: Доклады на межвузовском семинаре «Идиоэтническая фразеология романских, германских и славянских 
языков», 10–11 ноября 1999 г. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – Вып. 3. – С.35.  

 
38 Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови / В.Кононенко // Українська мова в освіті. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 

С. 43 – 56.  

39 Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу/ М.П. Кочерган // Мовознавство. – 2004. – № 5–6. – С. 12-22, 19  
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це стосується ідіом, оскільки саме ідіоматика неповторним способом передає 

дух та своєрідність нації.  

         Отже,  народна культура і мова перебувають між собою у взаємозв’язку. 

Вивчаючи жанри народної творчості, можна потрапити до глибин народної 

мови; водночас, дослідження мовних реліктів відкриває простір для нових 

висновків у царині народної культури.   

          Варто відзначити, що вивчення фразеології у закладі дошкільної освіти і 

початковій школі вимагає дотримання принципу наступності. Педагог повинен 

також враховувати методичні рекомендації засвоєння ФО: доступність 

фразеологізмів для дошкільників чи молодших школярів; наявність ФО у 

творах, рекомендованих для вивчення учнями; виховна роль фразеологізмів.  

Здобувач вищої педагогічної освіти повинен володіти сучасними педагогічними 

технологіями та методикою їх застосування.      Дошкільники та учні повинні не 

лише на заняттях з розвитку мовлення чи на уроках мови і літератури 

опрацьовувати фразеологізми, але й під час вивчення інших дисциплін, адже 

основними із завдань сучасних педагогічних технологій є системна інтеграція 

галузей знань, розвиток творчого потенціалу, здібностей до комунікативної 

діяльності. Тільки тоді здобувачі дошкільної  та початкової освіти будуть знати 

ФО і вміти доречно їх вживати у мовленні. 

          Перспективними вважаємо подальші дослідження українського 

фразеологічного фонду  як чинника загальнокультурного розвитку 

дошкільників і молодших школярів, а також  особливості формування 

фразеологічної компетенції майбутніх педагогів. 
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THE FORMATION OF PHRASEOLOGICAL COMPETENCE BY FUTURE 

EDUCATORS: AKMEOLOGICAL ASPECT 

           In this article we  investigates different approaches to the understanding of 

such definitions as ―competency‖ ,―competence‖  and ―communicative competence‖, 

―lexical competence ‖, ―phraseological competence‖ .                                                    

         The article deals with the study of phraseology by future educators.                            

         The aim of primary education is to develop an active, initiative and independent 

personality that demonstrates communicative, social, civic and health preserving 

competences, etc. Particular attention in the article is also paid to theory of 

phraseology  and  PU (phraseological units) as a source of folk culture, typical mode 

of life, customs and traditions, national psychology, philosophy, etc.                                  

          In the life of any society, language and culture are inseparably bound entities. 

Language is a component of culture, an important means of its formation and 

preservation. The foundations of human experience are also traced in phraseology, 

which is one of the most important components of the linguistic picture of the world. 

Such linguistic and aesthetic signs of cultures as phraseological units are apt to 

incorporate and store extra-linguistic information.  

          A good command of phraseology, the ability to use its resources appropriately 

and accurately is an inherent quality of a person with a high level of linguistic 

culture.  

          The study of phraseological units proves necessary to succeed in achieving the 

objectives of such educational branches as language and literature, essential natural 

science, citizenship and social studies, health and physical education, technology and  

arts.  
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         The ability to use phraseological units adequately and correctly in oral as well 

as written speech is a distinctive feature indicating a high level of language 

proficiency and cultural awareness. 

 


